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Se for levada em conta a classificação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
São Paulo (Sebrae-SP), 98% das 5,1 milhões de empresas do Brasil não são clientes potenciais 
nos planos dos grandes fornecedores de sistemas de gestão (ERPs) para atender pequenos e 
médios negócios.  
 
Na definição da SAP, Oracle e outros fornecedores, o perfil desses negócios é bem diferente da 
realidade brasileira. "Nossos clientes de porte médio têm em geral 500 funcionários", disse Léo 
Apotheker, executivo-chefe da SAP em recente entrevista ao Valor, em Nova York. O grosso 
dos empreendimentos no Brasil tem entre 9 e 99 empregados e faturamento bruto anual de 
até R$ 2,4 milhões, segundo o Sebrae-SP.  
 
Apotheker destacou, no entanto, que a empresa tem clientes nessa faixa. O menor estaria no 
México, uma empresa com dois funcionários. Marco Vozondas, diretor de marketing da 
integradora Okser, diz que um projeto para uma empresa com 5 usuários gira em torno de R$ 
70 mil. "Uma empresa de pequeno porte, em nosso conceito, fatura a partir de R$ 5 milhões 
bruto por ano", explica.  
 
Além do perfil diferente das pequenas e médias empresas brasileiras, outro ponto diferencia o 
país. Poucos mercados no mundo têm tantos fornecedores locais de software de gestão. Boa 
parte dessas companhias têm como foco o segmento intermediário. A líder de mercado, 
segundo pesquisa divulgada esta semana pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo 
(FGV/SP), é a brasileira Totvs, com 39% de participação. Em segundo lugar vem a SAP, com 
23%. 
 
O mercado brasileiro de ERP passou por uma fase aguda de consolidação, mas ainda há muitos 
fornecedores pequenos, especializados em segmentos específicos. Não é difícil encontrar 
fabricantes que tem apenas um cliente como fonte de renda.  
 
De acordo com o Sebrae-SP, 34% das micro e pequenas empresas usam algum sistema 
integrado de gestão. Entre as médias e grandes, a adoção é de 78%, segundo a FGV. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
 


